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1. Aantal WW-uitkeringen gedaald, maar forse stijging bij cultuur, sport en recreatie 

Het aantal WW-uitkeringen dat in Noord-Brabant in september 2020 verstrekt werd, lag 5% 

lager dan een maand eerder, maar wel 17% hoger dan een jaar geleden. Alle sectoren 

werden in meer of mindere mate getroffen door de coronacrises, maar in de sector cultuur, 

sport en recreatie is het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met september 2019 

aanzienlijk toegenomen.  

 

 

 

 

2. Ontwikkeling WW-uitkeringen 

Eind september 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van 

de beroepsbevolking, hetgeen gelijk was aan het landelijk percentage van 3,0%. Het aantal WW-

uitkeringen in Nood-Brabant lag in september 2020 5% lager dan een  maand eerder, maar 17% 

hoger dan in vergelijking met september 2019. Ook op landelijk niveau was er op maandbasis een 

afname van het aantal WW-uitkeringen  (-5%), maar op jaarbasis sprake van een toename (+19%). 

 



 

Ontwikkeling WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant 

(bron: UWV)  

 

 Sep-20 Aug-20 mutatie mutatie 

Zuidoost-Brabant  8.402 8.712 -310 -3,6% 

Bergeijk  241 247   -6 -2,4 % 

Best  502 512 -10 -2,0 % 

Bladel  249 255   -6 -2,4 % 

Eersel  253 257  -4 -1,6 % 

Eindhoven       4.442      4.596 -15 -3,4 % 

Heeze-Leende  215 241 -26 -10,8 % 

Nuenen Ca  348 359 -11 -3,1 % 

Oirschot  242 254  -12 -4,7 % 

Reusel-De Mierden  155 158   -3 -1,9 % 

Son en Breugel  249 269  -20 -7,4 % 

Valkenswaard  492 511  -19 -3,7 % 

Veldhoven  752 788  -36 -4,6 % 

Waalre  262 265   -3 -1,1 % 

 

WW-uitkeringen Sep-20 Aug-20 mutatie mutatie 

Zuidoost-Brabant  8.402 8.712 -310 -3,6 % 

De Kempen 1.140 1.171  -31 -2,6 % 

 

3. Ontwikkeling WW-uitkeringen naar leeftijdscategorie 

Aantal WW-uitkeringen onder jongeren neemt af 

Naar leeftijd zijn er enkele verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in 

de afgelopen maand. Zo nam in september het aantal WW-uitkeringen in de Kempen onder jongeren 

tot 27 jaar af met 13,1% tot 93. 

De daling van WW-uitkeringen onder jongeren wordt vooral veroorzaakt door een toename van de 

uitstroom uit de WW, oftewel een groei van het aantal beëindigde uitkeringen. Jongeren tot 27 jaar 

ontvangen veelal vanwege hun nog relatief korte arbeidsverleden maximaal drie maanden een WW-

uitkering.  

Ontwikkeling WW-uitkeringen aug - sept 2020 

(bron: UWV)  

 

 De Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden) 
  
Leeftijdscategorie 

Sep-20 Aug-20 verschil verschil % 

< 27 jaar 93 107        -14 -13,1% 

27 - 50 jaar 450 448  2  - 0,4% 

=>50 jaar 597 616 -19  -3,1% 

Totaal 1.140 1.171 -31   -2,6% 

 

 

 

 



 

4. Toe- en afname WW per sector in de Kempen 

 

uitaskfsd      =  afname aantal uitkeringen september t.o.v. augustus 

                      =  toename aantal uitkeringen september t.o.v. augustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. NOW 3.0 tijdvakken  

 

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021.  

De NOW 3.0 kent drie tijdvakken: 

 

▪ NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 

▪ NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021 

▪ NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 

 

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook al een 

werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken 

van de NOW 3.0.  

 

NOW 3.1 kan vanaf 16 november tot en met 13 december worden aangevraagd en voorziet in 

tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021. 

 

 

6. Uitnodiging Webinar Arbeidsmarkt UWV BRABANT BREED 

Sinds corona is ook in Brabant de arbeidsmarkt ongekend veranderd. De werkloosheid 

neemt toe en bedrijven staan voor zeer grote uitdagingen. Er is slecht weer op komst: maar 

gelukkig zijn er ook nog volop kansen. Dit vergt van alle organisaties en werkzoekenden die 

zich bewegen op de arbeidsmarkt enorm veel inzet en flexibiliteit.  

Hoe gaan we samen de toekomst in? 

Hierover organiseert UWV BRABANT Breed een webinar op 30 oktober aanstaande vanaf 

14.00 uur, samen met alle relevante spelers op de Brabantse arbeidsmarkt. Maar liefst 5 

arbeidsmarktregio’s hebben de handen ineen geslagen om samen met u het gesprek aan te 

gaan.  

Vanuit de Kempen neemt Martijn van den Broek (eigenaar Van Ham Tenten en Podia) uit 

Bladel deel als tafelgast aan dit webinar.  

U kunt dit webinar online volgen en ook actief deelnemen in twee break out sessies. 

Aanmelden kan via onderstaande link: 

https://aanmelden.uwv.nl/uwv-regio-in-beeld-noord-brabant/rib-nb 

PS Er is een limiet aan het aantal online deelnemers dus als u aan dit webinar deel wilt 

nemen meld u snel aan want ….ook online heeft zijn limiet vol=vol. 

 

 

 

 

https://aanmelden.uwv.nl/uwv-regio-in-beeld-noord-brabant/rib-nb


 

7. Ondersteuning voor werkgevers bij het invullen van openstaande vacatures in de 

Kempen 

Vanuit het werkgeversservicepunt de Kempen helpen wij werkgevers uit de Kempen graag om de 

openstaande vacatures in te vullen met een van de werkzoekenden. 

Als u uw vacature aan ons doorgeeft gaan we kosteloos voor u aan de slag om een goede match te 

maken.  

Interesse? 

Neem contact op met de adviseurs van het Werkgeversservicepunt De Kempen 

Team Werkgeversservicepunt de Kempen  

Naam Sector  Contactgegevens 

Frank Brackel Logistiek &  Zakelijke Dienstverlening  06-11349439 
frank.brackel@uwv.nl 

Suzanne van Gompel Productie & Techniek  06 -15592635 
suzanne.vangompel@uwv.nl 

Maud de Gouw Zorg & Schoonmaak 06-53895789 
m.degouw@kempenplus.com 

Sanne van Hintum Detailhandel & Horeca 
 

06-10341556 
s.vanhintum@kempenplus.com 

 

Voor vragen over de NOW en TOZO regeling kunt u ons natuurlijk ook contacten.  

Wij helpen u graag! 


